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جيانيني ي�ستدعي  26العب ًا لت�صفيات ريو 2016

�أ�سود الرافدين يح�سمون ق ّمة الن�شامى والفدائي يخ�سر �أمام ال�ساموراي
حسين غازي
افتتحت اليابان لقاءاتها في المجموعة
الرابعة ،ضمن فعاليات بطولة آسيا المقامة
حاليا ً في أستراليا ،بفوز سهل ومتوقع نسبيا ً
على المنتخب الفلسطيني ،ف��ي أول ظهور
آسيوي للفدائي ،وفي مباراة عربية خالصة
نجح المنتخب العراقي ف��ي اقتناص ثالث
نقاط غالية ،قد تكون كفيلة بترجيح كفته
التأهل لجانب الساموراي الياباني إلى دور
الثمانية.
في اللقاء األول ،فرض الكومبيوتر الياباني
سيطرته على أحداث المباراة ،فيما حاول العبو
فلسطين تشريف بلدهم ،وتقديم كل ما يمكن
تقديمه ،أم��ام خص ٍم خبي ٍر ومتم ّرس ،ونظرا ً
للفوارق الفنيّة والمالية وغيرها من األمور،
تعتبر النتيجة إيجابي ًة في أول مشارك ٍة له في
بطول ٍة كهذه.
قلّة الخبرة والضغط كانا سببين مه ّمين في
تلقي الخسارة ،ففي الدقيقة السابعة افتتح
ياسوهينو إيندو التسجيل ،بعد أن سدد كرة
زاحفة من خارج منطقة الجزاء ،فه ّزت شباك
الحارس رمزي صالح ،الذي لم يكن متمركزا ً كما
يجب .على إثر الهدف األول ،بسط اليابانيون
سيطرتهم على العشب األخضر ،فصال وجال
كيسوكي هوندا ،نجم فريق الميالن ،وتحمل
عبد الله جابر من الجانب الفلسطيني عبئا ً
كبيراً ،فقدم أدا ًء م��م��ت��ازاً .وتحت واب��� ٍل من
الهجمات ،أضاف أوكازاكي الهدف الثاني من
رأسية قويّة هزت شباك الفدائي.
وقبل انتهاء الشوط األول بخمس دقائق،
احتسب الحكم ركلة ج��زاء صحيحة ،بعد

من اللقاء الذي جمع منتخبي العراق واألردن
أن قام مصعب البطاط بخطأ داخل المنطقة
المحرمة ،وين ّم ذلك عن قلة خبرة في التصرف
ف��ي م��واق��ف ك��ه��ذه ،وان��ب��رى ه��ون��دا للضربة
الترجيحية ،فأسكنها الزاوية اليسرى.
ومع انطالق الشوط الثاني ،شنّ الروبوت
الياباني هجمات منس ّقة ومتالحقة ،نتج على
إثرها الهدف الرابع ،عبر رأسية مايا يوشيدا.
ح��اول المنتخب الفلسطيني خ�لال اللقاء
الوصول إلى مرمى اليابان ،ونجح في بعض
المرات من خالل الجهد ال��ذي قام به أشرف
نعمان واسماعيل العمور وأبو حبيب ومراد
اسماعيل ،وانطالقات عبد الله جابر المدافع
األيسر ،للقيام بهجماتٍ منسقة ،لكن األمر بدا

صعبا ً جدا ً في وجههم.
في القمة العربية الخالصة ،نجح المنتخب
العراقي من اقتناص فوز مهم من األردن على
ملعب سونكورب .هذا االنتصار وضع أسود
ال��راف��دي��ن خلف المنتخب الياباني بفارق
األهداف.
المباراة كانت تكتيكة على أعلى المستويات،
فخلت من الجمل الفنية واللمسات الساحرة،
باستثناء الهدف الوحيد.
حاول منتخب النشامى منذ الدقائق األولى
ف��رض شخصيته وتسيير األم��ور كما يشاء،
فسيطر على منطقة الوسط والهجوم ،لكن
العبيه اصطدموا بسد عراقي دف��اع��ي ،كان

كالحديد طيلة فترات المباراة.
وبعكس مجريات األح��داث ،كاد المنتخب
ال��ع��راق��ي أن يفتتح التسجيل ف��ي الدقيقة
الخامسة عشرة ،لكن تسديدة الجالد يونس
محمود ،ارتطمت بالمدافع األردن���ي لتكون
الركنية األولى في اللقاء.
ومع تقدم الدقائق توالياً ،انحسر اللعب
في منتصف الملعب ،فزاد الضغط على العبي
الفريقين ،ما شكل لدى االثنين خوفا ً من تلقي
ٍ
هدف مباغت ،فكان المدافعون نجوم اللقاء،
وأصحاب الكلمة األقوى في الشوط األول.
فعامر شفيع حارس النشامى ونظيره جالل
كانا في وضعية المتفرج تقريباً ،إذ لم يتعرضا
لهجمات وتسديدات مباشرة على المرمى.
مع بداية الشوط الثاني ،ازددات الخشونة
�ح��ت ال��م��ح��اوالت
واالن���دف���اع ال��ب��دن��ي ،ف��ش� ّ
الهجومية ،ولكن المنتخب األردني كان أفضل
إلى ح ٍد ما من خالل بعض الكرات العرضية.
وش��ك��ل وج���ود ي��ون��س محمود وح���ده في
الهجوم ،صعوبة في تسجيل األهداف ،بسبب
الرقابة اللصيقة التي فرضت عليه.
ف��ي ظ��ل ه��ذه األج���واء ،ق��ام م��درب العراق
شنيشل بسلسلة تبديالت تكتيكية ،فتحسنت
األمور قليالً ،فكانت الدقيقة  77موعد التسجيل
واالحتفال ،عندما اندفع ياسر قاسم إلى األمام،
متخطيا ً ومراوغا ً المدافعين ،ليسدد كرة قوية،
غيّرت مسارها ،وسكنت عرين شفيع ،بعد أن
ارتطمت بقدم المدافع طارق خطاب.
ح���اول النشامى إن��ق��اذ م��ا يمكن إن��ق��اذه،
وتسجيل هدف على األق��ل ،ألخذ نقطة مهمة،
لكن طرد أنس بني ياسين ،أصاب األردنيين
بمقتل ،بسبب النقص العددي.

حفل جوائز الفيفا لعام 2014

الفائز بجائزة كرة  FIFAالذهبية 2014
البرتغالي كريستيانو رونالدو

الفائز بجائزة أفضل مدرب بكرة القدم للرجال
المدرب األلماني يواكيم لوف

الفائز بجائزة  FIFAبوشكاش ألفضل هدف 2014
الكولومبي جيمس رودريغيز

التشكيلة الفائزة بجائزة  FIFA FIFPro World XIألفضل  11العبا ً في العالم

استدعى مدرب منتخب لبنان األولمبي اإليطالي جيوزيبي
جيانيني  26العبا ً لالنخراط في المرحلة النهائية من
االستعدادات لتصفيات أولمبياد ريو  2016حيث سيلعب
«منتخب األرز» في المجموعة األولى ضمن تصفيات كأس
األم��م اآلسيوية تحت  23سنة المؤهلة ألولمبياد ري��و –
 ،2016إلى جانب العراق حاملة اللقب والبحرين وعمان
وجزر المالديف.
وضمت التشكيلة ع��ددا ً من الوجوه البارزة في الدوري
اللبناني مثل العب وسط العهد مهدي فحص ،وساعد دفاع
النجمة حسن العنان وزميله مهاجم النجمة محمود سبليني.
وانطلقت تدريبات المنتخب األولمبي اعتبارا ً من أمس على
ملعب الصفاء في بيروت.
وس��ب��ق للبنان خ��وض م��ب��اري��ات ودي���ة بتشكيلة من
المنتخبين األول واألولمبي بقيادة جيانيني أسفرت عن
تعادله مع البرازيل األولمبي  2-2وخسر بنتيجة كبيرة
أمام قطر صفر -5قبل أن يتعادل مع السعودية  1-1ثم عاد

الحكمة ينتزع ال�صدارة من الريا�ضي
ألحق الحكمة بالرياضي حامل
اللقب أول هزيمة هذا الموسم بعدما
اكتسح منافسه  74-97لينتزع منه
صدارة الدوري اللبناني لكرة السلة.
وسجل األميركي تيريل ستروكلين
س��ت رم��ي��ات ثالثية لينهي اللقاء
برصيد  38نقطة م��ع الحكمة كما

أض���اف زميله وم��واط��ن��ه ديزموند
بينيكار  21نقطة.
وأنهى جان عبد النور اللقاء برصيد
 26نقطة مع الرياضي وأضاف زميله
أحمد إبراهيم  12نقطة.
وه��ذه الهزيمة األول��ى للرياضي
بعد ستة ان��ت��ص��ارات متتالية منذ

بداية الموسم ليتوقف رصيد الفريق
عند  19نقطة بالتساوي مع الحكمة
لكنه تراجع إلى المركز الثاني في
الترتيب.
وي��أت��ي الهومنتمن وبيبلوس
في المركزين الثالث وال��راب��ع على
الترتيب برصيد  15نقطة لكل منهما.

�أتلتيكو يت�سلح بالهدوء للإطاحة بريال مدريد
يتطلع أتلتيكو مدريد إل��ى اإلطاحة بجاره ومنافسه
العنيد ريال من مسابقة كأس ملك إسبانيا عندما يلتقيان
الخميس المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة
مدريد في إياب دور الستة عشر للمسابقة.
ويمتلك أتلتيكو ،ال��ذي خسر أم��ام ال��ري��ال في نهائي
دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي ،فرصة جيدة للثأر
واإلطاحة بالريال من المسابقة المحلية حيث سبق له أن
فاز على ملعبه  0-2ذهابا ً منتصف األسبوع الماضي.
ولكن أتلتيكو حامل لقب ال��دوري اإلسباني يحتاج إلى
خوض مباراة اإلياب بشك ٍل أفضل وأكثر هدوءا ً ورصانة مما
كان عليه في المباراة التي خسرها  1-3أول من أمس أمام
برشلونة في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري اإلسباني.
وقال ميغيل آنخل مويا حارس مرمى أتلتيكو« :نحتاج
إلى أن نظهر بشك ٍل أفضل عما كنا عليه في لقاء برشلونة...
إنه أسبوع مهم بالنسبة لنا ،نحن محظوظون لخوض
مباراة كبيرة كل ثالثة أو أربعة أي��ام ...علينا أن نلعب
بشك ٍل مكثف وبتركيز أكبر وبكثير من القوة الذهنية».
ويجلس مويا على مقاعد البدالء في مباراة الخميس
المقبل حيث يتو ّلى الحارس الشاب يان أوبالك حراسة
مرمى الفريق في هذه المباراة بعدما أبلى بالء حسنا في
لقاء الذهاب.
ويحتاج المدرب األرجنتيني دييغو سيميوني المدير
الفني ألتلتيكو إلى اتخاذ قراره بشأن إعادة المدافع جواو
ميراندا إلى التشكيلة األساسية للفريق بعدما استعاد
لياقته وأصبح جاهزا ً للمباريات أو االستمرار في االعتماد
على المدافع الشاب خوسيه ماريا خيمينيز إل��ى جوار
المدافع األوروغوياني المتألق دييغو جودين.
كما يواجه سيميوني موقفا ً مشابها ً في ّ
خط الهجوم
ألنه يحتاج للمفاضلة بين منح المهاجم فيرناندو توريس
العائد لصفوف أتلتيكو فرصة لدخول التشكيلة األساسية
أو االستمرار في االعتماد على الكرواتي ماريو ماندزوكيتش
وأنطوان غريزمان.
وفي المقابل ،تشهد حراسة المرمى بالريال تغييرا ً أيضا ً
حيث يتولى الكوستاريكي كيلور نافاس هذه المهمة بدال ً
من الحارس األساسي إيكر كاسياس .ومن الطبيعي في

الفائز بجائزة أفضل مدرب بكرة القدم للسيدات
المدرب األلماني رالف كيلرمان

وخسر أمام منتخب اإلمارات األول .2-3
وهنا التشكيلة:
لحراسة المرمى :دان��ي الحاج (العهد) وعلي السبع
(النجمة) وعلي حالل (شباب الساحل).
للدفاع :محسن الدبق وخليل خميس (العهد) وشادي
سكاف (النجمة) ومحمد عسكر وعباس عوض (األنصار)
وحسين ال��در (شباب الساحل) وخالد علي (طرابلس)
ومحمد سعد.
للوسط :وسام صالح (األنصار) وحسن العنان (النجمة)
غازي حنيني ومهدي فحص (العهد) ومحمد سالم (األخاء
األهلي) ويوسف حمادة (طرابلس) وحسن كوراني (شباب
الساحل).
للهجوم :حسين أي��وب ومحمد ق��دوح وحسين حيدر
(العهد) ومحمود سبليني ومحمد مركباوي (النجمة)
وعالء البابا وعلي كركي (الصفاء) وشادي حرب (المبرة)
للهجوم.

بطولة كأس إسبانيا أن يحصل الحارس البديل على فرصة
للمشاركة مع فريقه.
وينتظر أن ي��ع��ود سيرخيو رام���وس إل��ى خ� ّ
�ط دف��اع
الملكي في هذه المباراة الصعبة بعدما حصل على قسط
من الراحة بغيابه عن مباراة الفريق التي فاز فيها على
اسبانيول 0--3في ال���دوري السبت .ويستمر غياب
البرازيلي مارسيلو والكرواتي لوكا مودريتش عن صفوف
الريال في هذه المباراة بسبب اإلصابة.
ويأمل اإليطالي كارلو أنشيلوتي في أن يتخلّى العبه
الوايلزي غاريث بايل عن بعض األنانية في مواجهة
مرمى المنافس ،حيث اتسم الالعب ببعض األنانية في
لقاء اسبانيول وأزعج مشجعي الفريق عندما رفض تمرير
الكرة إلى زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان
في وضعية تسمح له به ّز الشباك من دون عناء .وقال
أنشيلوتي« :اإليثار مك ّون أساسي في مجموعتنا .إذا رأينا
سلوكا ً أنانياً ،علينا التعامل معه».
ويحل الخميس أيضا ً برشلونة ضيفا ً على إلتشي
في مواجهة محسومة منذ لقاء الذهاب ال��ذي شهد فوز
برشلونة بخمسة أه���داف نظيفة .وينتظر أن يتولى
األلماني مارك أندري تير شتيغن حراسة مرمى برشلونة
في هذه المباراة كما ينتظر أن يدفع المدرب لويس إنريكي
بالالعبين االحتياطيين م��ارك بارترا ومارتين مونتويا
ورافينيا ضمن التشكيلة األساسية للفريق لمنحهم فرصة
المشاركة.
في باقي مواجهات دور الستة عشر ،يستضيف اسبانيول
فريق فالنسيا ال��ذي تغلب عليه 2-1ذهابا ً ويستضيف
ليفانتي فريق ملقة الذي تغلب عليه  0-2ذهابا ً وذلك في
افتتاح جولة اإلياب اليوم.
وي��ق��ام ب��اق��ي م��ب��اري��ات ج��ول��ة اإلي���اب األرب��ع��اء حيث
يستضيف أتلتيك بلباو فريق سلتا فيغو علما ً بأن بلباو
ف��از  4-2ذهابا ً على ملعب المنافس ويستضيف ريال
سوسييداد فريق فياريال ال��ذي تغلب عليه  0-1ذهابا ً
ويلتقي خيتافي مع ألميريا بعدما تعادال  1-1ذهابا ً
ويستضيف إشبيلية فريق غرناطة علما ً بأن مباراة الذهاب
انتهت بفوز إشبيلية .2-1

كتاب ّ
يوثق م�سيرة �شارتييه في ذكرى �أربعينه
لمناسبة مرور أربعين يوما ً على وفاة فقيد الرياضة أنطوان شارتييه ،دعت عائلة الراحل وأسرة أخوة
المدارس المسيحية ومدرستا الفرير مون السال والقلب األقدس – الجميزة وناديا مون السال  -عين سعادة
والقلب األقدس  -بيروت ،إلى المشاركة في القداس والجناز اللذين سيقامان عن راحة نفسه ،الحادية عشرة من
قبل ظهر األحد  18كانون الثاني الجاري ،في كنيسة مدرسة الفرير مون السال.
وسيترأس الصالة قدس األباتي داود رعيدي الرئيس العام للرهبنة األنطونية .وسيو ّزع بعدها كتاب يو ّثق
مسيرة الراحل.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6

أفقياً:

عمودياً:

1 .1مقر رؤساء الواليات المتحدة األميركية في واشنطن
2 .2قرية لبنانية ،للنفي
3 .3مادة قاتلة ،والدته ،دولة عربية
4 .4أهلك ،نعطي مثل ما نأخذ
5 .5أخاصم بشدة ،خالف يصبح
6 .6مدينة بلجيكية ،مرفأ سعودي على البحر األحمر،
ضمير متصل
7 .7تالل ،عائلة ،جسد
8 .8تهيأ للحملة في الحرب ،والدي ،يركضا
9 .9خباز ،مدينة مصرية
1010أقصد المكان ،وبّخ ،بركان مشتعل في إيطاليا
1111مدينة إيرانية ،أص ّرا على األمر
1212تخت ،ألف ،يصنع من الحليب

1 .1مدينة في فرنسا
2 .2عتبت على ،مسرحية غنائية
3 .3مدينة إيرانية ،بلدة لبنانية ،رجائي
4 .4يحامي عن ،ظهر من بعيد ،مقياس مساحة
5 .5كامل ،أرد ،أهم أنهر سويسرا
6 .6من المحيطات ،يصوت من االلم
7 .7متشابهان ،مدينة إيطالية ،صنوبر
8 .8خالف آخراً ،موجع ،لحس الطعام
9 .9بلدة لبنانية ،ناحية
1010نجمع عن األرض ،بلدة لبنانية
1111خالف إهتديا ،شجر معمر
1212والية أميركية ،سالم

Into The Woods
فيلم عائلي بطولة أنا كيندريك
م��ن اخ���راج روب م��ارش��ال .مدة
ال��ع��رض  124دق��ي��ق��ة،ABC( ،
الس ساليناس ،سينمال ،فوكس،
سينما سيتي).

Unbroken
فيلم دراما بطولة فين ويتروك
من اخ��راج انجيلينا جولي .مدة
ال��ع��رض  137دق��ي��ق��ة،ABC( .
ك���ون���ك���ورد ،س��ي��ن��م��ال ،فوكس،
سينما سيتي).
The Water Diviner
ف��ي��ل��م درام�������ا ب���ط���ول���ة أول���غ���ا
ك��وري��ل��ن��ك��و م��ن اخ����راج روسيل
ك�������رو ،ABC( .ك����ون����ك����ورد،
سينمال ،سينما سيتي ،فوكس).
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،276483915 ،945671382
،792346158 ،831259764
،368125479 ،514897623
،423768591 ،689514237
157932846

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الجزر العذراء  ) 2ليما ،لينا
 ) 3يم ،ميم ،يعاند  ) 4اوباتريد،
لدي  ) 5سند ،ايناري  ) 6يرسخا،
يسير  ) 7لينتف ،دينار  ) 8حد،

بارما ،ردا  ) 9وكلن ،يأنب ،مل
 )10وال���ت ،س���رداب  ) 11ك��رم،
يادوها  ) 12نيون ،دنن ،مر.
عموديا:
 ) 1الياس الحويك  ) 2ليمون،
يدك ،رن  ) 3جم ،بدين ،لومي )4

زام��ا ،رتبنا  ) 5يتأسفا ،لين ) 6
المريخ ،ريتا  ) 7لي ،ينادما ،دد
 ) 8عنيدا ،يانسون  ) 9ذاع ،رين،
برهن  ) 10اليسار ،دا  ) 11الند،
يردما  ) 12ديار ،البدر.

 Sudokuأو
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي
الفكرية ،تقوم على
ترتيب األرق���ام في
المربعات الفارغة،
على أن يتم وضع
األرقام من  1الى 9
في جميع الخانات
ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 81
خ��ان��ة .يجب عدم
ت��ك��رار ال��رق��م عينه
في نفس السطر أو
العمود او الجدول
الصغير (.)3*3
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Alone for Christmas
فيلم كوميدي بطولة هوليغان
م���ن اخ�����راج ج����وزف الوس����ون.
مدة العرض  87دقيقة،ABC( .
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس).
Secret of the Tomb
فيلم ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة روبن
ويليامز من اخراج شاون ليفي.
مدة العرض  100دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،غالكسي ،فوكس).

Vitamin
فيلم ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة ماغي
ب���و ع����ون م���ن اخ������راج اي���ل���ي ف
حبيب .مدة العرض  100دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،ابراج،
سيتي كومبلكس ،سينمال).

